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Chấm  
dứt hợp 

đồng thuê 

nhà của  

quí vị



Visit: www.isha.co.ukHãy giữ quan hệ

Quí vị phải làm gì

•  Quí vị phải đưa cho ISHA một giấy báo trước 4 tuần.  Nếu 
quí vị không đưa giấy báo vào ngày Thứ Hai thì thời hạn giấy 
báo trước bốn tuần sẽ bắt đầu vào ngày Thứ Hai kế tiếp. 

•  Quí vị phải đưa giấy báo bằng thư viết đến  
ISHA 
102 Blackstock Rd  
London N4 2DR

  Lá thư phải ghi ngày và chính tay quí vị ký tên và khẳng định 
khi nào quí vị mong muốn chấm dứt thời hạn thuê nhà của 
quí vị. 

•  Hãy chắc chắn là các chìa khoá nhà được giao trả tại văn 
phòng vào đúng ngày hay trước thời hạn hết hợp đồng của 
giấy báo trước bốn tuần hay tiền thuê nhà có thể tính thêm 
một tuần nữa với quí vị.     

•  Đảm bảo tất cả các chìa khoá mà quí vị lúc ban đầu đã gởi 
trả cho ISHA, như là chìa khoá cửa sổ/hộp thư. 

•  Tài khoản tiền thuê nhà của quí vị cần phải thanh toán cập 
nhật đầy đủ hay một hợp đồng được thực hiện với người 
nhân viên thu tiền nhà để trả những khoản nợ chưa được 
thanh toán. 

•  Làm ơn thông báo  tất các công ty tiện nghi như điện, nước 
và cho họ biết địa chỉ mới của quí vị. 

•  Hãy chắc chắn là quí vị đã thông báo việc chuyển thư đến địa 
chỉ mới của quí vị. 

•  Đảm bảo căn nhà thuê trao trả phải sạch sẽ và dọn hết đồ 
vật cá nhân và các đồ đạc tủ bàn ghế. Nếu căn nhà thuê trao 
trả không được sạch sẽ và không dọn các đồ đạc như tủ bàn 
ghế và rác thì quí vị có thể bị tính lại cho các lệ phí . 



Email: repairs@isha.co.uk Gọi số: 020 7704 7300

Những gì mong đợi từ hội nhà ISHA

•  Nhân Viên Quản Lý Dịch Vụ Thuê Nhà sẽ thực hiện một kiểm 
tra trước hai tuần  dọn nhà  để tư vấn cho quí vị hay bất cứ 
điều gì quí vị cần phải làm.

Nếu quí vị cần thêm thông tin xin vui lòng điện thoại người Nhân 
Viên Quản Lý Thuê Nhà ở số điện thoại 0207 704 7300 hay hội 
nhà ISHA ở số điện 0207 704 7300
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